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Jaunais 2019./2020. mācību
gads ir sācies, un visas novada
izglītības iestādes pirmajā mā-
cību dienā – 2. septembrī vēra
va ļā savas durvis. 2019./2020.
mācību gadu novada izglītības
iestādēs uzsāka 430 izglītoja-
mie. Salīdzinot ar iepriekšējo
mācību gadu, kopējais audzēk -
ņu skaits ir samazinājies par 
43 bērniem. 

Dravnieku pamatskolā mācī-
sies 24 skolēni un arī 9 pirmssko-
las bērni, Galēnu pamatskolā – 53
skolēni un 20 pirmsskolas bērni,
Rušonas pamatskolā – 48 skolēni
un 37 pirmsskolas bērni, Sīļu-
kalna pamatskolā – 15 skolēni un
5 pirmsskolas bērni, Riebiņu vi-
dusskolā – 167 skolēni, bet Rie-
biņu PII «Sprīdītis» – 52 bērni.

Lai uzņemtu izglītojamos, kat -
rā izglītības iestādē notika lielāka
vai mazāka apjoma remont darbi.
Augusta beigās novada domes
priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis
un novada izglītības jautājumu
koordinatore Evelīna Visocka ap-
meklēja izglītības iestādes, lai ie-
pazītos ar gatavību jaunajam mā-
cību gadam. 

Īsi pirms jaunā mācību gada –
29. augustā Galēnu pamatskola,
kā ESF projekta «Kompetenču
pieeja mācību saturā» pilotskola,
organizēja konferenci Riebiņu no-
vada pedagogiem, kur dalījās pie-
redzē gan ar intensīvās apmācībās
iegūto, gan mācību procesā ie-
viesto: darbs ar pētniecības me-
todēm, prezentējot konkrētu tē -
mu; izskatīja 9 mācību notikumus
stundā (pēc R. Gagne), atkārtojot
teoriju un minot piemērus no
prakses, kā arī izsniedza materiā-

lus par savas stundas izpēti. Ga-
lēnos veiksmīgi darbojas Roberta
Mūka muzejs, klausītāji varēja ie-
pazīties ar šī muzeja pasākumu
piedāvājumiem. Pēc tam peda-
gogi dalījās darba grupās – dom-
nīcās, lai praktiski apgūtu tēmu
«Mācību satura veidošana ar teh-
noloģiju palīdzību».

Jāpiebilst, ka Riebiņu novada
dome ir atkal noslēgusi līgumu ar
LR Kultūras ministriju par iesais-
tīšanos Latvijas simtgades pro-
grammas iniciatīvā «Latvijas sko-
las soma». Mērķis ir nodrošināt,
ka valsts noteiktā mācību satura
un procesa ietvaros katrs 1.–12.
klases skolēns klātienē izzina Lat-
vijas dabas un kultūras vērtības,
vēsturi, iepazīst zinātnes sasnie-
gumus. Tādējādi ir paredzēts val-
stiski stiprināt jaunās paaudzes
nacionālo identitāti, pilsonis-
kumu, valstiskās piederības ap-
ziņu, paaugstināt izglītības kvali-
tāti, kā arī mazināt sociālo nevien-

līdzību. Tiks piešķirti finanšu lī-
dzekļi, kas paredzēti, lai skolē-
niem segtu ieejas biļešu maksu,
transporta un viesizrāžu izmak-
sas.

Tāpat skolas turpinās piedalī-
ties ESF projektos: nr. 8.3.5.0/16/
I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestā-
dēs», nr. 8.3.2.2/16/I/001 «At-
balsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai» un nr.
8.3.4.0/16/I/001 «Pumpurs» «At-
balsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai».

Lai zinātkāre un labas sekmes
mācībās, apzinīgi paveikts darbs,
panākumi olimpiādēs, konkursos,
sportā, kā arī radošums, pozitīva
attieksme vienam pret otru, drau-
dzība un sadarbība 2019./2020.
mācību gadā!

Riebiņu novada izglītības
jautājumu koordinatore

Evelīna Visocka

Veiksmīgu 2019./2020. mācību gadu!

Novada skolotāji jau tradicionāli īsi pirms jaunā mācību gada sanāk uz
kopīgu konferenci. Šogad – Galēnu pamatskolā, kura ir ESF projekta
«Kompetenču pieeja mācību saturā» pilotskola.

Riebiņu novadā «Stikla šķiratlonā» sašķirotas 7,14 tonnas stikla
Riebiņu novadā noslēdzies

SIA «Eco Baltia vide» sadarbībā
ar partneriem rīkotais Vislatvi-
jas «Stikla šķiratlons», kura lai -
kā no iedzīvotājiem viņu dzīves -
vietās pieņēma izlietoto un neva -
jadzīgo stikla iepakojumu. Riebi -
ņu novadā Vislatvijas «Stikla šķi-
ratlonam» pieteicās 33 mājsaim  -
niecības, kuras sašķirojušas un
pārstrādei nodevušas 7,14 tonnas
stikla atkritumu – dažādas neva -
jadzīgās pudeles un burkas.

Katrā pašvaldībā, kas piedalās
«Stikla šķiratlonā», starp akcijai
pieteiktajām adresēm tiek izlozē-
tas veikalu «top!» dāvanu kartes
EUR 20 vērtībā. Savukārt dāvanu
karti EUR 30 vērtībā saņem tas
dalībnieks, kurš konkrētajā paš -
valdībā ir sašķirojis un nodevis
visvairāk stikla pudeļu un burku
(kg). Stikla taras izvešanas laikā
arī Riebiņu novadā visas pieteik-
tās adreses tika automātiski reģis-
trētas dalībai loterijā.

Vislielāko daudzumu, proti,
aptuveni 1,25 tonnas tukšās taras
sašķiroja un akcijas ietvaros no-

deva Klavdija no Pieniņiem, kura
saņems veikalu «top!» dāvanu
karti EUR 30 vērtībā. Savukārt
veikalu «top!» dāvanu kartes
EUR 20 vērtībā izlozes rezultātā
saņems Juris no Stabulnieku pa-
gasta un Vilhelmina no Rušonas
pagasta. Ar dāvanu karšu saņē-

mējiem sazināsimies individuāli. 
SIA «Eco Baltia vide», AS

«Latvijas Zaļais punkts» un vei-
kali «top!» pateicas Riebiņu no-
vada pašvaldībai un iedzīvotājiem
par aktīvo dalību projektā un ko-
pīgi paveiktajiem zaļajiem dar-
biem tīrākai Latvijai. 

Kopumā SIA «Eco Baltia vide» rīkotās «Stikla šķiratlons» akcijas ietva -
ros Riebiņu novadā tika savāktas 7,14 tonnas stikla.

Izvirzīsim novada iedzīvotājus Riebiņu novada Atzinības
raksta un apbalvojuma – Goda pilsonis saņemšanai 
Tuvojoties 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas

gadadienai, Riebiņu novadā tiek pasniegti novada Atzinības raksti
un naudas balvas par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem novada
attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vēr-
tējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.

Tāpat tiks pasniegts 1 (viens) augstākais Riebiņu novada domes
apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem
Riebiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedris-
kajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā – Riebiņu
novada GODA PILSONIS.

Laureātus, kas saņems iepriekšminētos apbalvojumus, apstiprina
novada domes deputāti, taču izvirzīt kandidātus apbalvošanai, kā ierasts,
var darba kolektīvi, sabiedriskās un politiskās organizācijas, cilvēku
grupas un privātpersonas individuāli.

Lai izvirzītu pretendentu apbalvošanai, ir jāiesniedz:
1. Iesniegums Riebiņu novada domei izskatīt pretendenta apbalvošanu

ar novada Atzinības rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojuma piešķiršanu,
2. Iesniegumam klāt jāpievieno izvirzītās personas raksturojums un

pamatojums, kādēļ tieši šis cilvēks ir pelnījis saņemt novada Atzinības
rakstu vai Goda pilsoņa apbalvojumu, kā arī kādā nominācijā.

Iesniegumus līdz 2019. gada 21. oktobra plkst. 17.00 var adresēt
pagastu teritoriālajām pārvaldēm vai iesniegt personīgi Riebiņu novada
domes sekretariātā, vai arī sūtot pa pastu (Riebiņu novada dome, Saules
iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326), kā arī sūtot elektroniski uz 
e-pastu: rolands.naglis@riebini.lv ar norādi «Nominanta izvirzīšana Riebiņu
novada Atzinības raksta / Goda pilsoņa apbalvojuma saņemšanai». 

Sabiedrisko attiecību speciālists  Rolands Naglis

Par labu tradīciju Riebiņos kļuvis mākslinieku plenērs, kas jau
piekto gadu pēc kārtas Riebiņos pulcē gleznotājus no Latvijas un
ārvalstīm. Šogad košu un krāsainu vasaras izskaņu radīja 13 māk-
slinieki: Dārta Hapanioneka, Einārs Kvilis, Ilze Egle, Maija Bērziņa
(Rīga), Aivis Pīzelis (Preiļi/Rīga), Ingrīda Ivane (Rīga/Tallina), Ērika
Kumerova un Kaiva Kumerova (Jūrmala), Voldemārs Kokorevičs
(Preiļi), Vladimirs Serkovs (Rēzekne), kā arī trīs mākslinieki no Lie-
tuvas – Algirdas Gaižauskas, Vytautas Poška un Nijolė Trinkūnienė.

Plenēra dalībnieki priecājās par siltajām un saulainajām plenēra
dienām, kas ļāva brīvi gleznot dabā, apmeklēt Riebiņu parku, Pastaru
vējdzirnavas, Rušonas pagasta ezerus un citas vietas, ko mākslas darbos
attēlot ar savu redzējumu. Vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja iegūt
īpašumā savu portretu. Kopumā tika radīti ap pussimts mākslas darbu.
Plenēra nolikums paredz, ka vismaz viens katra autora mākslas darbs
tiek dāvināts pasākuma organizatoriem – Riebiņu novada pašvaldībai.

Mākslinieki ļoti atzinīgi vērtēja Riebiņu novada plenēra organizē-
šanu, kas ļāva brīvi gleznot, apmeklēt tuvākos Latgales kultūras ob-
jektus, kā arī izbaudīt Latgales viesmīlību.

Pasākums tika organizēts Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītā «Latgales kultūras programma 2019» projekta nr. LKP2019/
52 «Latgales kultūras un mākslas nedēļa Riebiņu novadā» ietvaros.

Par sadarbību plenēra organizēšanā pateicamies Riebiņu kultūras
centra kolektīvam, jaunatnes lietu speciālistam Oskaram Bērziņam,
Riebiņu vidusskolas un Riebiņu centrālās bibliotēkas kolektīvam, kā
arī novada domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim.

Mākslinieku plenēra darbu izstāde apskatāma Riebiņu centrālajā bib-
liotēkā visu septembri. Laipni gaidīti!

Attīstības un plānošanas daļa

Mākslinieku un organizatoru kopbilde pēc izstādes atklāšanas.

Mākslinieku plenēra ietvaros tapušas
gandrīz pussimts gleznas 

Riebiņu novada dome informē, ka turpmāk tiks optimizēts maršruta Stabulnieki–Dravnieki–
Sīļukalns–Galēni–Meža Trūpi–Preiļi kursēšanas grafiks. 

Par iepriekšminētā maršruta kustības grafiku iedzīvotājus aicinām pārliecināties pašvaldības vietnē
www.riebini.lv vai pagastu teritoriālajās pārvaldēs.



2. 2019. gada septembris

No 26. līdz 30. augustam Riebiņu novadā īste-
notas Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītā «Latgales kultūras programma
2019» ietvaros projekta «Latgales kultūras un
mākslas nedēļa Riebiņu novadā» (projekta nr.
P/LKP2019/111) aktivitātes – četras meistarklases,
kas tika vērstas uz seno amatu un prasmju tradī-
ciju saglabāšanu un kultūrvides uzlabošanu.

26. augustā Riebiņu centrālajā bibliotēkā notika
sveču liešanas meistarklase pasniedzējas Lolitas
Šmukstes vadībā. Pielietojot izdomu un izmantojot
dažādus materiālus, ikviens dalībnieks pašrocīgi va-
rēja izveidot brīnišķīgu meistardarbu – neatkārto-
jamu krāsu un rakstu sveci. Vislielāko interesi par
šo māksliniecisko nodarbi šoreiz izrādīja vietējie
bērni un jaunieši, kas nopietni sekoja visām norā-
dēm sveču liešanas procesā un aizrautīgi centās at-
spoguļot savas ieceres gatavā darbā.

Savukārt 27. augustā Galēnu kultūras nams ar
tā vadītāju Annu Vanagu visus aicināja uz «Aušanas,
izšūšanas un rotu darināšanas meistarklasi». Meis-
tarklases laikā tika iemēģināta roka izšūšanā, no
dažādām pērlītēm darinātas rotas un strādāts pie
koka stellēm. Aušana jau izsenis ir bijusi un jopro-
jām ir viena no sieviešu amatprasmēm un ikdienas
nodarbēm, ko kārtējo reizi pierādīja arī kuplais sie-
viešu apmeklētāju pulks. Prasmīgu audēju roku va-
dītas, mūsu dalībnieces tika pie unikāliem mākslas
darbiem – no dažādiem vietējiem augiem un zālēm
noaustiem sienas dekoriem. Šī meistarklase parādīja
to, ka, apvienojot tradicionālas metodes ar fantāziju
un jaunu pieeju, var radīt neatkārtojamus darbus,
kas rotā telpas un priecē sirdis.

29. augustā visi interesenti pulcējās ZS «Brāļi
Baloži» darbnīcā uz kokapstrādes meistarklasi. Šī
senā amata prasme tiek nodota ģimenē no paaudzes
paaudzē. Turpinot tradīcijas, kokapstrādes meistars
Zenons Balodis strādā kopā ar saviem dēliem, ik
dienu radot no koka kaut ko skaistu un nebijušu.
Kaut arī sākotnēji var šķist, ka darbs ar koku ir kla-
sisks vīriešu darbs, lielā sieviešu apmeklētāju inte-
rese un meiteņu vēlme iemēģināt roku virpošanā,
apliecināja pretējo. Meistarklases laikā uzzinājām
interesantas lietas par darbu ar koku, no kādas kok-

snes tiek gatavoti ikdienā sastopamie priekšmeti mūs-
mājās, mēģinājām atrast kopīgo un atšķirīgo starp
izmantojamajiem kokmateriāliem un kopā ar mūsu
prasmīgajiem amatniekiem izgatavojām līdzi ņema-
mus suvenīrus: galda/griežamos dēlīšus, bļodiņu,
koka lāpstiņas un stampiņas gatavošanai un darbiem
virtuvē, kā arī svečturi un pat loku ar bultām, kuru
bērni veiksmīgi iemēģināja jau turpat uz vietas.

«Latgales kultūras un mākslas nedēļas Riebiņu
novadā» noslēdzošā aktivitāte bija «Siera siešanas,
sviesta kulšanas meistarklase», kas tika īstenota 
30. augustā ZS «Pumpuri». Šis sentēvu amats un
tradīcija ir neatņemama sastāvdaļa ikvienās mājās
Latgalē. Siers tiek gatavots vai nu pašu rokām ciešā
ģimenes lokā, vai iegādāts pie vietējiem mājražo-
tājiem, kuriem siera gatavošana ir gan sirdslieta,
gan ikdienas darbs. Meistarklase deva iespēju re-
dzēt, kā top mājas siers, pašiem iemēģināt roku tā
gatavošanas procesā, uzdot jautājumus, izvēlēties
sev tīkamas siera garšas un uzzināt siera siešanas
receptes. Rezultātā ikviens dalībnieks ne tikai no-
garšoja visdažādākos sierus, bet arī tika pie sava
siera rituļa līdzi ņemšanai uz mājām.

Arnita Znotiņa, projektu vadītāja

Riebiņu novadā radoši aizvadītas seno amatu un prasmju meistarklases

Pasākumā «Zivju resursu aizsardzības pasā-
kumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot
attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)» šogad
ir īstenots projekts «Materiāltehniskā aprīkojuma
iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem
Riebiņu novada ūdenstilpnēs».

Projekta mērķis bija veikt materiāltehniskā aprī-
kojuma iegādi zivju resursu aizsardzības pasākumu
efektivitātes paaugstināšanai un īstenošanai Riebiņu
novada ūdenstilpnēs.

Projekts ir realizēts Riebiņu novada Rušonas pa-
gasta administratīvajā teritorijā, bet tā ietvaros tika
iegādāts: 2 GPS ierīces, spoguļkamera, portatīvais
dators,  tādējādi nodrošinot zivju resursu aizsardzību
Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos
ezeros, paaugstinot zivju resursu kontroles un aiz-
sardzības pasākumu efektivitāti.

Projekta rezultātā ir uzlabota zivju resursu aiz-
sardzības pasākumu veikšana Riebiņu novada pub-
liskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli
un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Tāpat ar iegādāto aprīkojumu Riebiņu novada paš -
valdība ilgtermiņā paredz risināt pašvaldības terito-
rijā esošo publisko ūdeņu un tai pieguļošo teritoriju
apsaimniekošanas problēmas, kā arī veikt makšķer-
nieku kontroli, lai aizsargātu zivju resursus un no-
drošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu. Rezultātā tiks
nodrošināta zivju resursu aizsardzība un maluzvej-

niecības samazināšana Riebiņu novada ūdenstilpēs,
pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu, it se-
višķi zivju nārsta laikā. Tāpat projekta rezultātā tiek
īstenota sabiedriski noderīga mērķa sasniegšana.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2813,01, no
kuriem – Zivju fonda finansējums EUR 2061,00,
bet pārējo – EUR 752,01 – līdzfinansē Riebiņu no-
vada pašvaldība.

Attīstības un plānošanas daļa

Šogad veiksmīgi īstenots kārtējais Zivju fonda projekts

Lai aizsargātu zivju resursus un nodrošinātu to ilgtspē -
jīgu izmantošanu, uz Riebiņu novada ūdenstilpnēm
makšķernieku kontroli veikt palīdzēs iegādātā GPS ierīce
un spoguļkamera.

Kokapstrādes meistarklases ietvaros virpošanā labprāt
pie dalījās arī meitenes.

Droša vide bērniem
Noslēdzies mazo grantu projekts «Iedzīvotāji veido

savu vidi» Rušonas pagasta Aglonas stacijā. Projekta
mērķis bija izveidot atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem
un sakopt teritoriju, bet mērķauditorija – pagasta ie-
dzīvotāji, īpaši vecāki ar bērniem.

Rušonas pagasta Aglonas stacijā dzīvojošajiem, īpaši
vecākiem ar bērniem pastaigas līdz šim notika pa ciemata
ceļiem, bet bērniem nebija kopīgas pulcēšanās vietas.
Bērni bieži vien rotaļājas dzelzceļa tuvumā. Mūs uztrauca
bērnu drošība. Tajā pašā laikā ciema teritorijā ir vieta, kas
pasargāta no transporta un tā radītajiem putekļiem.  

Projekta ietvaros tika īstenots iniciatīvas grupas pro-
jekts «Droša vide bērniem» – izveidots un sakārtots lau-

kums aiz pagasta bibliotēkas. Augustā tika uzstādīta ap-
aļkoka būve ar slidkalniņu un šūpolēm, kas izmaksāja
EUR 487,00. Bet augusta nogalē notika plašs pasākums,
ko noorganizēja iniciatīvas grupa, piedaloties Rušonas
tautas namam, bibliotēkai un pašvaldībai. 

Tika piedāvātas dažādas aktivitātes: piepūšamās at-
rakcijas, radošās darbnīcas, konkursi un stafetes. Rušo-
nas pamatskolas skolotāja Iveta Casna apgleznoja bērnu
sejiņas. Pasākumu kuplināja Feimaņu bērnu deju gru-
pa «Karameles», bet, kad bija par daudz skriets un kūle-
ņots, varēja noskatīties multiplikācijas filmu «Lote un pa-
zudušie pūķi».

Attēlā: Pirms došanās uz skolu un bērnudārzu, vecāki ar
bērniem varēja izbau dīt šīs vasaras saulainos mirkļus.
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Saistošie noteikumi Nr. 9/2019
APStIPRINātI ar Riebiņu novada domes 2019. gada 20. augusta sēdes lēmumu Nr. 1; protokols Nr. 8

Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 6/2019 «Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»  21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo daļu,
likuma «Par budžetu un finanšu vadību» 6. pantu un 41. pantu, likuma «Par pašvaldību budžetiem» un
2018. gada 18. decembra Finanšu ministrijas rīkojumu Nr. 488 «Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam» 

Izdarīt šādus grozījumus 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 «Par Riebiņu
novada domes 2019. gada budžetu»: 

1. Izteikt 2. punkta 2.1. un 2.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 975 125 eiro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 7 524 655 eiro.
(1., 2., 3. pielikums)*
2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
5. Apstiprināt Riebiņu novada domes saistības 2019. gadam šādā apmērā – 818896 eiro (5. pielikums).

PASkAIdRojumA RAkStS
Riebiņu novada domes 2019. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2019

«Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 
«Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu»»   

Riebiņu novada domes 2019. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2019 
«Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019

««Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu»» paskaidrojums
Riebiņu novada domes 2019. gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē

saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. pantu, likuma «Par pašvaldības budžetiem» 7. pantu, likuma
«Par budžetu un finanšu vadību» 41. pantu un citu normatīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par EuR 29655, t.sk.:
1.1. Par Latgales plānošanas reģiona ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 3341 (ieņēmumu klasifikācijas kods

17.2.0.001).
1.2. Par cietušo rehabilitācijas pakalpojumiem EUR 1120 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.024).
1.3. Par Centrālās vēlēšanu komisijas ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 12801 Eiroparlamenta vēlēšanu

organizēšanai (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.035).

1.4. Par VRAA ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 1185 Bicānu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.036).

1.5. Par Labklājības ministrijas ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 108 sociālo darbinieku apmācībām un su-
pervīzijām (kompensācija) (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.017).

1.6. Par Izglītības ministrijas Izglītības kvalitātes Valsts dienesta ieskaitītajiem līdzekļiem EUR 11100
projekta «Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai» realizācijai (ieņēmumu klasifikācijas
kods 18.6.3.030). Skatīt 1. pielikumu.

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par EuR 29655, t.sk.:
2.1. Vēlēšanu komisijai (budžeta klasifikācijas kods 04.900, struktūrvienība 12) par EUR 12801, sadalot

šādi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk EKK): EKK 1150 – EUR 9425; EKK 121020 – 
EUR 2234; EKK 1228 – EUR 68; EKK 2111 – EUR 18; EKK 2311 – EUR 142; EKK 2312 – EUR 412; EKK
2314 – EUR 18; EKK 2322 – EUR 189; EKK 2363 – EUR 295.

2.2. Bicānu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai (budžeta klasifikācijas kods 04.740, struktūr-
vienība 217) par EUR 1185 (EKK 5130).

2.3.  Sociālajam dienestam (budžeta klasifikācijas kods 10.700., struktūrvienība 84) par EUR  1205
(EKK 6400).

2.4. Projektam «Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai»  (budžeta klasifikācijas
kods 04.740, struktūrvienība 203) par EUR 11914, sadalot šādi pa EKK: EKK 1150 – EUR 9328; EKK
12102 – EUR 2045; EKK 2311 – 541;).

2.5. Stabulnieku kultūras namam (budžeta klasifikācijas kods 08.230, struktūrvienība 8) par EUR 1100
(EKK 2321 – kurināmais).

2.6. Sociālajai mājai «Rudenāji» (budžeta klasifikācijas kods 10.400, struktūrvienība 163) par EUR
1450 (EKK 2321 – kurināmais). Skatīt 2., 3. pielikumu.

3. Veikti grozījumi iestāžu un struktūrvienību funkciju klasifikācijas un iestāžu ekonomiskās kla-
sifikācijas ietvaros: 

3.1. Novirzīti EUR 640 no «Pārējās izglītības» (budžeta klasifikācijas kods 09.219.01, struktūrvienība
180) EKK 2235 (izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem) uz EKK 6422 (naudas balvas).

3.2. Novirzīti EUR 500 no «Sociālās aprūpes centra «Rušona»» (budžeta klasifikācijas kods 10.700.,
struktūrvienība 85) EKK 2223 (elektroenerģija) uz EKK 2234 (normatīvajos aktos noteiktie darbinieku
veselības izdevumi); EUR 100 no EKK 2243 (iekārtu, inventāra un aparatūras remonts un tehniskā apkal-
pošana) uz EKK 2244 (nekustamā īpašuma uzturēšana); EUR 250 no EKK 2363 (ēdināšanas izdevumi) uz
EKK 2244 (nekustamā īpašuma uzturēšana).

3.3.  Novirzīti EUR 135 no «Būvvaldes» (budžeta klasifikācijas kods 04.900., struktūrvienība 13) EKK
2322 (degviela)  EUR 10 uz EKK 2311 (biroja preces); EUR 125 uz EKK 2312.

3.4. Pārkārtoti EUR 200 no «Klientu apkalpošanas centrs» (budžeta klasifikācijas kods 04.900., struktūrvienība
178) EKK 2300 (Krājumi, materiāli, preces) uz EKK 2264 (iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma).

3.5. Novirzīti EUR 1300 no projekta «Karjeras atbalsts izglītības iestādēs» (budžeta klasifikācijas kods
04.740., struktūrvienība 189) EKK 2200 (pakalpojumi) uz EKK 2322 (degviela).

3.6. Novirzīti EUR 200 no «Vairāku mērķu attīstības projekti» (budžeta klasifikācijas kods 04.740.,
struktūrvienības 164) EKK 2300 (Krājumi, materiāli, preces) uz projektu «Eiropa pilsoņiem EKK 2300
(Krājumi, materiāli, preces) – EUR 200.

3.7. Novirzīti EUR 50 no Silajāņu pagasta pārvaldes (budžeta klasifikācijas kods 01.110., struktūrvienības
30) EKK 5238 (pamatlīdzekļi) uz EKK 2312 (inventārs).

3.8. Novirzīti EUR 250 no Silajāņu bibliotēkas (budžeta klasifikācijas kods 08.210., struktūrvienības 
7) EKK 5238 (pamatlīdzekļi) uz EKK 2312 (inventārs).

3.9. Novirzīti EUR 170 no Galēnu pagasta pārvaldes (budžeta klasifikācijas kods 01.110., struktūrvienības
32) EKK 5238 (pamatlīdzekļi) uz EKK 2312 (inventārs).

3.10. Novirzīti EUR 532731 no «Vairāku mērķu attīstības projekti» (budžeta klasifikācijas kods 04.740.,
struktūrvienības 164) EKK 5200 uz:  

3.10.1. projektu «SAM 5.6.2.» (budžeta klasifikācijas kods 04.740., struktūrvienības 194) EKK 5200
EUR 124 145; 

3.10.2. projektu «Komercdarbības atbalsts publiskās infrastruktūras attīstībai Stabulnieku pagastā»
(budžeta klasifikācijas kods 04.740., struktūrvienības 197) EKK 5200 EUR 189458; 

3.10.3. projektu «Autoceļš Nr. 4 Stabulnieki–Pastari kapitālais remonts un rekonstrukcija» (budžeta kla-
sifikācijas kods 04.740., struktūrvienības 214) EKK 5200 EUR 83 356;

3.10.4. projektu «Autoceļš Nr. 13 Kastīre–Geļenova–Šaures kapitālais remonts un rekonstrukcija» 
(budžeta klasifikācijas kods 04.740., struktūrvienības 216) EKK 5200 EUR 7020;

3.10.5. projektu «Autoceļš Soboļevka–Maltas Trūpi» (budžeta klasifikācijas kods 04.740., struktūrvienības
216) EKK 5200 EUR 212 108.

3.11. Novirzīti EUR 165618 no «Vairāku mērķu attīstības projekti» (budžeta klasifikācijas kods 04.740.,
struktūrvienības 164) EKK 5200 uz:

3.11.1. Riebiņu vidusskolu (budžeta klasifikācijas kods 09.219.02., struktūrvienības 28)  EKK 2321 –
EUR 5150; EKK 2242 – EUR 3500; 

3.11.2. Aizdevumu atmaksai (budžeta klasifikācijas kods 00.020.) EKK 9000 – EUR 156968.
Priekšsēdētājs P. Rožinskis

* Ar saistošo noteikumu pielikumiem var iepazīties http://riebini.lv/upload/Saistoshie%20noteikumi/
2019.gads/saistoshie_nr_9.pdf 

DOMES LĒMUMI
20. augustā notika kārtējā Riebiņu no-

vada domes sēde

Lemj par siltumenerģijas tarifu
Novada domes sēdē deputāti pieņēma

lēmumu slēgt līgumu ar SIA «Agrofirma
«Turība»» par siltumenerģijas piegādi
2019./2020. gada apkures sezonai un apstip-
rināt siltumenerģijas tarifu par 1 MWH –
EUR 63,03 bez PVN. Nolemts noteikt
maksu par siltumenerģiju dzīvojamās mā-
jas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1, Riebi-
ņos, īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem
EUR 63,03 (bez pievienotās vērtības no-
dokļa) par 1 MWH.

Izsniedz tirdzniecības atļauju
Domes sēdē nolemts atļaut zemnieku

saimniecības «Madaras» autoveikalam tirdz -
niecību laika periodā no 2019. gada 20. au-
gusta līdz 2020. gada 19. augustam ar pār-
tiku, pirmās nepieciešamības precēm un
alu Sīļukalna un Galēnu pagastā šādos mar-
šrutos: otrdienās: Vecbeču ciemā – plkst.
11.10, Čaunānu ciemā – plkst. 11.40, Tei-
lānu ciemā – plkst. 11.50, Broku ciemā –

plkst. 12.10, Aizpuriešu ciemā – plkst.
12.50, Aizpurviešu ciemā – plkst. 13.10,
Kapinieku ciemā – plkst. 13.30, Griģu
ciemā – plkst. 13.45 un Bojāru ciemā –
plkst. 14.10. Trešdienās: Zeimuļu-Puzāku
ciemā – plkst. 11.00, Voveru ciemā – plkst.
11.40, Priževoitu ciemā – plkst. 12.10, Mal-
tas Trūpu ciemā – plkst. 12.50, Soboļevkas
ciemā – plkst. 13.15 un Marinsku ciemā –
plkst. 13.30. Piektdienās: Čaunānu ciemā –
plkst. 11.10, Teilānu ciemā – plkst. 11.25,
Broku ciemā – plkst. 11.35, Kapinieku
ciemā – plkst. 12.30, Griģu ciemā – plkst.
12.50, Seiļu ciemā – plkst. 13.15, Ereļu
ciemā – plkst. 13.25 un Vecbeču ciemā –
plkst. 13.50.

Piešķir līdzfinansējumu
Izskatot Latgaliešu kultūras biedrības vēs-

tuli par Riebiņu novada līdzdalību N. Ran-
cāna konkursā izcilākajiem skolotājiem un
līdzfinansējuma piešķiršanu noslēguma pa-
sākumam, domes sēdē pieņemts lēmums
piešķirt līdzfinansējumu EUR 50 apmērā no
«pārējā izglītība» paredzētajiem līdzekļiem.

Izsludina atkārtotu izsoli
Deputāti pieņēma lēmumu organizēt

kustamās mantas atkārtotu izsoli un pārdot

Riebiņu novada domei piederošo mikroau-
tobusu Ford Transit izsolē, samazinot sā-
kumcenu par 20 %, nosakot, ka tā ir EUR
560,00.

Apstiprina Iepirkumu komisijas 
pieņemto lēmumu

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu
komisijā pieņemto lēmumu par pretenden-
ta noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt lī-
gumu ar SIA «Senergo» par elektroener-
ģijas piegādi Riebiņu novada domes vaja-
dzībām ar piedāvāto līgumcenu EUR 
68 673,50 bez PVN.

27. augustā notika Riebiņu novada ār-
kārtas domes sēde

Veic izmaiņas projektā
Ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums

izslēgt no «Latgales programmas 2010.–
2019. gadam» 8. pielikuma «Projekti Lat-
galē un Alūksnes novadā» 15.3. punkta
«Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un in-
vestīciju piesaistes veicināšana Riebiņu no-
vadā» aktivitāti «Aktīvās lauku atpūtas 
un ūdenstūrisma rekreācijas centra izvei-
de Riebiņu novadā, Rušonas pagastā». 
Nolemts iekļaut «Latgales programmas

2010.–2019. gadam» 8. pielikumā «Projekti
Latgalē un Alūksnes novadā» 15.3. punktā
«Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un in-
vestīciju piesaistes veicināšana Riebiņu no-
vadā» aktivitāti «Riebiņu novada Galēnu
pagasta pašvaldības autoceļa Dārzu ielu
(Lomi–Bortnieki) km 0,00–0,58 un Rie-
biņu novada Rušonas pagasta pašvaldības
autoceļu Rušona–Siveriņa km 0,00–1,00
pārbūve». 

Lemj par skolēnu pārvadājumiem
Ar deputātu balsu vairākumu ārkārtas

domes sēdē pieņemts lēmums atcelt sko-
lēnu pārvadājumu reisu «Leščinski–Lomi–
Stabulnieki–Riebiņi», kuru veic pašvaldī-
bas transports. Nolemts nodrošināt šim
braucienam brīvbiļetes: no rīta ar autobusu
«Sīļukapi–Stabulnieki–Preiļi» (plkst. 8.18
pietura Stabulnieki) un «Viļāni–Preiļi–
Dau gavpils», (plkst. 8.16 pietura Lomi) un
atpakaļceļam ar autobusu «Daugavpils–
Preiļi–Viļāni» (izbraukšana no pieturas
Skola plkst. 15.30).

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmu-
miem pilnā apjomā var iepazīties pašval-
dības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā
Sēžu lēmumi.

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Grozījumi 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 «Par Riebiņu novada domes

2019. gada budžetu» nosaka izmaiņas 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu struktūrā. Pa-
matbudžeta ieņēmumi un izdevumi tiek palielināti par EUR 29655. 

2. 2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
2.1.Nepieciešamība veikt grozījumus saistošajos noteikumos radās, pamatojoties uz to, ka, plānojot

2019. gada budžetu, netika iekļauti izdevumi Eiroparlamenta vēlēšanu organizēšanai. Valsts reģionālās
attīstības aģentūra ieskaitīja finansējumu Bicānu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai. Labklājības
ministrija ieskaitīja finansējumu rehabilitācijas pasākumiem un sociālo darbinieku supervīzijām. Izglītības
ministrija piešķīra līdzekļus projektam «Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai».
Valsts kasei tika atgriezts aizņēmums EUR 156968. Šo summu Riebiņu novada domei samaksāja Preiļu
novada dome kā avansu saskaņā ar 24.11.2016. sadarbības līgumu ERAF līdzfinansētā projekta 
Nr. 5.6.2.0/18/I/009 īstenošanai. Riebiņu novada dome iepriekš minētā projekta realizācijai bija ņēmusi
aizņēmumu Valsts kasē. Līguma nosacījumi paredzēja, ka Riebiņu novada domei  Preiļu pašvaldības ie-
skaitītais avansa maksājums EUR 156968 jāatgriež Valsts kasei 5 darba dienu laikā. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Grozījumi 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 «Par Riebiņu novada domes

2019. gada budžetu» būtiski neietekmēs. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.



4. 2019. gada septembris

Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

PASĀKUMI SEPTEMBRĪ 
Riebiņu KC
F 14. septembrī plkst. 22.00 Rudens sezonas at-

klāšanas balle ar grupu «Galaktika». Ieejas maksa –
EUR 5.

Galēnu KN
F 28. septembrī plkst. 22.00 balle «Jau atkal ru-

dens...» kopā ar muzikantiem «Ivarmīns». Ieejas mak-
sa – EUR 4.

R. Mūka muzejs
F No 12. septembra līdz 1. novembrim Agras Ri-

tiņas gleznu izstāde «Dabas notikums».

Silajāņu KN
F 25. septembrī plkst. 13.00 Miķeļdienas pasā-

kums «Rudentiņš bagāts vīrs».
F No 25. septembra līdz 2. oktobrim Rudens iz-

stāde.

Sīļukalna KN 
F No 17. līdz 20. septembrim Dāliju izstāde.
F 20. septembrī plkst. 22.00 balle, spēlē Marchello.

Ieejas maksa – EUR 4.

Rušonas KN
F Līdz 20. septembrim sienas dekoru izstāde –

Antons Salītis «Latvju zīmes».

Riebiņu centrālā bibliotēka
F Visu septembri skatāma mākslinieku plenēra

Riebiņos 2019. gada dalībnieku mākslas darbu izstāde.
F Bibliotēkas lasītavā skatāma Ilzes Grigules sa-

vākto materiālu izstāde «Silajāņu aptieka nr. 69».
F Novadpētniecības izstāde «Piederība». Jāzepam

Pīgoznim – 85, Francim Zagorskim – 90.
F 27. septembrī plkst. 16.00 «Jāņu noskaņas Kir-

gizstānā» no cikla «Ceļotāja stāsti».
F Līdz 4. oktobrim skatāma izstāde «Atskats uz

paveikto» – Aināra Mūrnieka sporta sasniegumi.

Ar visiem septembrī paredzētajiem pasākumiem,
literārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepa-
zīties paš valdības vietnē www.riebini.lv, portālā
www.biblioteka.lv vai sociālajos tīklos
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/ un http://fa-
cebook.com/ riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ
lūgums sekot informācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti paš -
valdības mājaslapā un informatīvajā izdevumā «Rie-
biņu Novada Ziņas».

18. augustā Riebiņu parkā ar pludmales volej-
bola sacensībām «Riebiņi 2019» noslēdzās Riebiņu
novada pludmales volejbola sacensību sezona. Šajā
turnīra kopumā startēja septiņi vīriešu komandu
pāri, kā arī divas sieviešu komandas, pārstāvot
gan pašmāju spēlētājus, gan kaimiņu novadus. 

Mērojot ceļu no Kārsavas un Rēzeknes, divi mei-
teņu dueti savā starpā noskaidroja sacensību uzvarē-
tājas sieviešu konkurencē. Pār tām kļuva Linda Bum-
biša/ Jekaterina Borisovska-Cvetkova, kas apspēlēja
Ausmu Meinarti un Martu Vorkali. 

Savukārt kungiem finālsacensībās neieradās divi
pāri, kā rezultātā piecas komandas cīnījās par šīs va-
saras Riebiņu novada domes organizētā vairāku
posmu pludmales volejbola turnīra «Riebiņi 2019»
galvenajām balvām.

No mājinieku komandām visaugstāko – III vietu
izcīnīja komanda VICTORIA (Ivans Daņilovs/Ro-
lands Naglis), kas mazajā finālā spraigā trīs setu cīņā
pieveica rēzekniešus – Andri Zundu un Daini Lucija-
novu. Savukārt finālā cīnījās līvānieši un Dagdas no-
vada pārstāvji. Pirmoreiz par šī turnīra uzvarētājiem
kļuva komanda LMS no Līvānu novada (Mārtiņš Vu-
cenlazdāns/Reinis Prīdāns), kas pārspēja vienību
BUKMUIŽA no Dagdas novada (Artūrs Zobukovs/
Žanis Silinevičs). Pirmo triju vietu ieguvēji saņēma

Riebiņu novada domes sarūpētās medaļas un kausus.
Paldies jāteic pašvaldībai par finansiālu atbalstu

visas vasaras garumā sacensību organizēšanā, volej-
bola laukumu un to apkārtnes labiekārtošanā, kā arī
daudzajiem sporta entuziastiem par atbalstu un dalību
sacensībās.

Sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Pasākuma «Labas domas un
sajūtas katrai dienai» Eiropas
Sociālā fonda projekta nr.
9.2.4.2/16/I/099 «Veselības vei-
cināšanas un slimības profilak-
ses pakalpojumu uzlabošanas
pasākumi Riebiņu novadā, 
1. kārta» ietvaros tika organizē -
ta trīs dienu dienas nometne par
garīgo veselību, emocionālo līdz -
svaru un veselīgu dzīvesveidu,
kurā dalībnieki klausījās lekci-
jas, piedalījās dažādās fiziskajā
aktivitātēs, kā arī dažādās prak -
tiskajās nodarbībās. 

Lekcijas bija par veselīgu dzī-
vesveidu; par ēteriskajām eļļām
un to pielietojumu, par pirti un
pirts rituāliem, psihologa lekcija
par prāta miera stāvokli. Pasāku -
ma dalībnieki piedalījās arī fizis-
kās aktivitātēs – Cigun vingrošana
un dejas –, kā arī dažādās radoša-
jās nodarbībās – keramikas nodar -
bības laikā dalībnieki sev izgata-
voja māla bļodiņas vai šķīvīšus,

piedalījās mākslas terapijas no-
darbībā, Šrī jantras krāsošanas –
meditācijas nodarbībā, bet noslē-
gumā visi dalībnieki piedalījās
Gongu meditācijā. 

Nometnē piedalījās 20 dalīb-
nieki, no kuriem 18 bija sievietes
un 2 vīrieši. Visi pasākuma dalīb-
nieki bija ļoti apmierināti ar no-
metnes organizāciju un tās saturu.
Pasākuma dalībnieku galvenie ie-
guvumi: iegūtas sev noderīgas zi-
nāšanas, ko varēs pielietot ik-
dienā; iegūtas noderīgas praktis-
kās iemaņas, kā arī iedrošinājums
un atbalsts dzīvot veselīgāk, ie-
gūtas pozitīvas emocijas, papla-
šināts paziņu un draugu loku.

Kā atzina nometnes dalīb-
nieki, tad šāda veida nometnes
labprāt apmeklētu arī turpmāk,
nevis vienkāršas lekcijas. Tāpat
dalībnieki uzsvēra, ka šāds pasā-
kums ir jārīko atkārtoti, bet daži
pat būtu gatavi maksāt arī dalības
maksu.

Tāpat starp pasākuma dalīb-
nieku ieteikumiem pēc nometnes
noslēguma bija lasāmas atziņas,
ka turpmākās veselīga dzīves -
veida pasākuma tēmas varētu būt:
veselīga uztura un sporta aktivi-
tāšu nometnes; veselības veicino-
šās nometnes un lekcijas; vairāk
fizisko aktivitāšu nometnes laikā;
meditācijas nometne; līdzīgas no-
metnes ģimenēm kopā ar bēr-
niem, it īpaši daudzbērnu ģime-
nēm vai bērniem ar īpašām vaja-
dzībām; seminārus / lekcijas / no-
metnes vecākiem un visai ģime-
nei savstarpējo attiecību uzlabo-
šanai.

Kopumā vērtējot, var izdarīt
secinājumu, ka pasākums ir bijis
efektīvs attiecībā uz Riebiņu no-
vada iedzīvotāju garīgo veselību
un veselīgo dzīvesveidu, jo pasā-
kuma laikā novadītās lekcijas
sniedza teorētisko un praktisko
informāciju par dzīves kvalitāti –
emocionālo labsajūtu, kādā veidā

var atslābināt muskuļus, kas un
kā ir jādara, lai prāts iegūtu miera
stāvokli, saprast domāšanas pro-
cesu īpatnības, pasākuma laikā
tika demonstrēti praktiskie pie-
mēri un dalībniekiem bija dota ie-
spēja vingrot, izpildot ikdienas
pamatvingrojumus. 

Šo nometni organizēja Rie-
biņu novada dome un biedrība

«Ģimeņu atbalsta centrs «Puķu-
zirnis»», bet pasākuma norises
vieta bija «Dzeņu mājas» – Preiļu
novada Anspokos.

Attīstības un plānošanas daļa

Aizvadīta nometne «Labas domas un sajūtas katrai dienai»

Interesenti aicināti apmeklēt reģionālo diskusiju «tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?»
Septembrī Labklājības ministrija ielūdz ikvienu interesentu uz reģionālo diskusiju ciklu «Tu un sociālā uzņē-

mējdarbība – vai vajag?», kas norisināsies piecās pilsētās. Daugavpilī diskusija notiks 18. septembrī. Tajā varēs
uzzināt visu aktuālo informāciju par sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu, izprast šīs nozares mītus
un realitāti, kā arī dzirdēt sociālā uzņēmēja pieredzes stāstu un piedalīties praktiski radošajā nodarbībā «Iededz
sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!». 

Pasākums norisināsies no plkst. 11.00 līdz 13.30 LIAA Daugavpils biznesa inkubatora telpās, Viestura ielā 2. Dalība diskusijā
ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties uz diskusiju var līdz 15. septembrim, aizpildot tiešsaistes anketu.
Pieteikuma anketa un programma pieejama http://ejuz.lv/ub8 un Labklājības ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā https://
www.facebook.com/labklajibasministrija/ sadaļā «Pasākumi». Papildu informācija: Līga Ivanova, liga@sua.lv, tālr. 26464686.

Daudzas nometnes nodarbības bija saistītas ar sevis izzināšanu un prā -
ta miera stāvokli, ko vislabāk bija panākt, atrodoties ārpus telpām.

Riebiņu novadā noslēgusies pludmales volejbola sezona

Pludmales volejbola turnīra «Riebiņi 2019» godalgotās
vietas izcīnīja (no kreisās) Žanis Silinevičs un Artūrs
Zobukovs, Reinis Prīdāns un Mārtiņš Vucenlazdāns,
Rolands Naglis. Foto brīdī klāt nav Ivans Daņilovs.


